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Norddjurs Kommune, den 8. april 2020  
 

Fælles forståelse om rammerne for fleksibilitet under COVID-19  

KL og Forhandlingsfællesskabet har den 20. marts 2020 udarbejdet en fælleserklæring foranlediget af 
coronavirus-situationen. Det følger blandt andet af fælleserklæringen, at:  
 
“Det er vigtigt, at de kommunale opgaver fortsat varetages for at sikre, at samfundet som et hele 
kommer bedst muligt igennem den ekstraordinære situation.  
 
Medarbejderne er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i den ekstraordinære situation. Par-
terne anerkender, at der allerede nu udvises fleksibilitet, velvilje og kreativitet i forsøg på hurtigt og 
smidigt at finde tilpassede løsninger.  
 
Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan blive 
nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner 
eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, 
end de normalt udfører deres daglige arbejde. Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, 
der evt. skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive 
taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen. 
 
Parterne er enige om at opfordre til, at ansatte, der i denne periode får andre opgaver, får den nød-
vendige oplæring og instruktion, således at hensyn til borgere og ansatte sikres bedst muligt. Ved vare-
tagelse af opgaver indenfor anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes 
faglighed ift. de opgaver, der skal udføres”.  
 
I forlængelse af fælleserklæringen er nærværende aftale om en fælles forståelse i forhold til at sikre at 
Norddjurs Kommune har det nødvendige fundament til at afhjælpe eventuel personalemangel. Afta-
len om den fælles forståelse er indgået med FOA, DSR, 3F, HK, BUPL, SL, Djurs Lærerforening, DS, AC 
og Kost- og Ernæringsforbundet (i det efterfølgende benævnt som ”parterne”). 
 
Parterne og Norddjurs Kommune er meget opmærksomme på situationens alvorlige karakter, og at 
der også i Norddjurs Kommune kan blive behov for øget fleksibilitet og smidighed, herunder at nogle 
medarbejdere midlertidigt flyttes til andre opgaver i kritiske funktioner (eller opgaver relateret hertil) 
på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder end normalt. I den proces er det 
vigtigt, at der bliver taget individuelle hensyn, da der kan være udfordringer for fx enlige forsørgere, 
samboende/forældre til kronisk syge, gravide m.fl.  
 
Parterne er derfor enige om, at de centrale parters fælleserklæring danner fundamentet for den fælles 
tilgang til de udfordringer, Norddjurs Kommune står overfor. Norddjurs Kommune vil tage afsæt i 
medarbejdernes frivillighed til at påtage sig opgaven, hvor de har relevante kompetencer. Parterne er 
samtidig enige om, at i det omfang frivillighed ikke er tilstrækkeligt kan medarbejdere anvises til ar-
bejde under henvisning til principperne i fælleserklæring.  Parterne er ligeledes enige om, at arbejds-
tilrettelæggelsen sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som efter behov kan 
suppleres lokalt afhængigt af de konkrete forhold. 
 
Parterne er også enige om, at mange af kommunens medarbejdere, som ikke løser kritiske funktioner, 
allerede har udvist stor fleksibilitet og interesse for at hjælpe. Med henblik på at understøtte denne 
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interesse og behovet for arbejdskraft - som også udtrykkes i den nationale Fælleserklæring - opretter 
Norddjurs Kommune en intern jobbank, hvor frivillighed også indgår som en mulig tilkendegivelse for 
medarbejderne. 
 
Parterne finder det centralt, at man ved midlertidig flytning af medarbejdere – både via jobbanken og 
i øvrigt – finder gode og smidige løsninger i tæt samarbejdet mellem den lokale ledelse og tillidsre-
præsentanterne, så vi sikrer en god og gennemskuelig proces, hvor de ansatte føler sig trygge, og så 
arbejdet kan blive gennemført sikkerhedsmæssigt korrekt og sundhedsmæssigt/fagligt forsvarligt. 
  
Det er til enhver tid lederens ansvar, at de ansatte sikres de nødvendige instruktioner og den nødven-
dige oplæring i den midlertidige stilling. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med opgaver uden for 
sædvanligt fagområde. Norddjurs Kommune er opmærksom på, at der i disse situationer ikke nødven-
digvis kan stilles samme krav og forventninger til medarbejdernes opgaveløsning.  
 
Det bestræbes, at medarbejdere kun udfører sit arbejde på én matrikel, så vi reducerer risikoen for 
smittespredning. 
  
Parterne er enige om, at det tilstræbes, at de medarbejdere, der skal varetage arbejdsopgaver på et 
andet tjenestested, flyttes til tjenestesteder i nærheden af det normale tjenestested eller i nærheden 
af deres hjemadresse. I de tilfælde, hvor den midlertidige flytning medfører en forøget transport for 
medarbejderen, anvendes mer-kørselsprincippet (høj takst, jf. gældende praksis) ift. daglig arbejds-
plads.  
 
Hvis medarbejderen midlertidigt flyttes til opgaver, der er dækket af en anden overenskomst, er par-
terne enige om, at den pågældende fortsat vil være omfattet af sin gældende overenskomst og ikke 
går ned i løn som følge af den midlertidige opgaveændring.  
 
Medarbejdere, der midlertidigt ændre arbejdssted eller arbejdsopgave bibeholder deres nuværende 
løn i deres hovedansættelse, med undtagelse af arbejdstidsbestemte ydelser. Opgaver der varetages 
på andre overenskomst/fagområder end sædvanligt, vil blive omfattes af de på området sædvanligt 
gældende bestemmelser om honorering af arbejdstidsbestemte særydelser i overensstemmelse med 
gældende vagtplan, dvs. honorering for effektiv tjeneste aften, rådighed, nat, weekend og helligdage. 
Flytter man midlertidigt til nyt område omfattes man af arbejdstidsreglerne/døgnarbejdstidsreglerne 
for den overenskomst, der er gældende for det midlertidige arbejde.   
 
Hvis den ansatte i sin sædvanlige stilling oppebærer fast tillæg/honorering for særlig fleksibili-
tet/skæve arbejdstider for tilsvarende funktioner eller lign. kan der ske modregning, således, at med-
arbejderen ikke kan få dobbelthonorering for samme ydelser.  
  
Såfremt den overenskomstmæssige løn i den midlertidige stilling er højere end den, medarbejderen 
har i sin sædvanlige stilling, skal lønnen svare til den overenskomstmæssige løn i den midlertidige stil-
ling. Ved behov for udbetaling af differenceløn gøres dette via et individuelt tillæg.  
 
Såfremt manglende eller for kort varsling af ændrede vagter/arbejdstid udbetales kompensati-
on/tillæg i henhold til den overenskomst, medarbejderen er ansat efter.  
 
Parterne og Staben er enige om, at der afholdes møde, hvis én af parterne har behov for undervejs at 
drøfte de lokale erfaringer, tværgående koordinering, generelle spørgsmål og eventuelle udfordringer.  
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Parterne er enige om, at der ikke udarbejdes særskilt ansættelsesbrev eller tillæg hertil i forhold til 
ovenstående ændringer.  
 
Med forbehold for eventuelle supplerende centrale aftaler gælder ovenstående indtil 31. maj 2020, 
hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.  
 
 
Norddjurs, den 8. april 2020  
 

For Norddjurs Kommune 
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